BLIV VEJLEDER OM
HØJTBEGAVEDE BØRN
I SKOLEN
Vejlederuddannelse hos jer

VEJLEDERUDDANNELSE MED FOKUS PÅ
HØJTBEGAVEDE BØRN I SKOLEN
Clever Consulting har siden 2016 samarbejdet med kommuner og skoler om identifikation
og undervisning af højtbegavede elever. Det gør vi blandt andet gennem uddannelse af
vejledere om højt begavede børn ude på landets skoler.
At være højt begavet er en anderledes måde at være i verden på, hvilket gør, at du tænker, sanser og føler anderledes end andre. Set ud fra en IQ-normalfordelingskurve ligger
højtbegavede børn lige så langt fra normalområdet som mentalt handicappede børn.
Alligevel går højtbegavede børn i vores almindelige skoler uden særlige foranstaltninger,
der sikrer, at de ikke konstant skal tilpasse sig midten og ikke får mulighed for at udfolde
deres unikke begavelse.

Uddannelsens formål
Formålet med vejlederuddannelsen, som består af ni moduler af fire timers varighed, er at
gøre dig som underviser i stand til at identificere og undervise højtbegavede børn samt
vejlede kolleger herom.
Forløbet har fokus på højtbegavede elevers læring og trivsel, og hvordan du som vejleder
kan inspirere og støtte dine kolleger. Forløbet veksler mellem teoretiske oplæg og arbejdet med metoder, værktøjer og øvrige aktiviteter. Formen og indholdet gør det let at
bygge bro mellem uddannelsens indhold og din hverdag.
Viden og værktøjer skal ud, hvor de gør gavn, og hvor du får mulighed for at prøve det
hele af på egen hånd med vejledning og sparring på det efterfølgende modul. For os er
det vigtigt, at viden forankres lokalt med gode muligheder for kollegial supervision og
vejledning helt tæt på. Det kommer både skolen, eleverne og dig til gode.
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Det kan vores vejlederuddannelse
Med deltagelse i forløbets 36 timers kompetenceudvikling,
bliver du klædt på til at:
•

identificere højtbegavede elever ved hjælp af screeningsværktøjer.

•

at forstå og bevidst arbejde med højtbegavede elevers styrker og
udfordringer.

•

planlægge, gennemføre og vejlede om ABC-differentierede undervisningsforløb.

•

inddrage relevante aktiviteter og samarbejdsøvelser, der styrker elevernes generelle læringskompetencer og det inkluderende læringsmiljø i klassen.

•

udvikle forløb og undervisningsmaterialer henvendt højtbegavede
elever til brug i klassen eller på mindre hold.

•

anvende metoder og værktøjer, der synliggører elevernes mestringsniveau og udvikling i forhold til generelle studie- og læringskompetencer.

•

anvende relevante observationsværktøjer til kollegial supervision
og vejlede her ud fra.

•

bygge bro og styrke dialogen mellem skolen og familien til
et højtbegavet barn.

•

være kulturbærer og medudvikler af en fælles forståelse
og et fælles sprog omkring højtbegavede elever.

Bliv certificeret
Der udstedes certifikat for
gennemført vejlederuddannelse
til de vejledere, der har deltaget i
mindst 80% af undervisningen og
præsenteret den afsluttende opgave.
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Det praktiske
Vi holder meget af at være i de rammer, hvor læringen trænes og skal implementeres, nemlig
på jeres skole. Derfor gennemfører vi gerne vejlederuddannelse hos jer. Her planlægger vi
sammen, hvordan forløbet, der typisk strækker sig over 4-6 måneder, skal tilrettelægges.
Med en vejlederuddannelse lokalt på skolen får I mulighed for at samle en gruppe på helt
op til seks undervisere evt. fra forskellige faser og med forskellige fagkompetencer. Når flere
undervisere fra samme skole gennemfører uddannelsen, spreder viden og succes sig hurtigere
og gør kompetenceopbygning og forankring mindre sårbar i forhold til sygdom og opsigelser.
Vi har ligeledes rigtige gode erfaringer med et samarbejde to eller flere skoler imellem. Så hvis
andre i kommunen går med de samme tanker, eller I har et forpligtende samarbejde med en
anden skole, er det berigende at deltage på det samme hold. For at sikre det bedste udbytte,
kan et sammenbragt hold dog maksimalt bestå af 12 deltagere.
Vejlederuddannelsen kan med fordel kombineres med et foredrag for hele skolen. Foredraget
giver et fælles sprog og udgangspunkt for forståelse af højtbegavede elever og indsatser
henvendt målgruppen. Et fælles kick-off foredrag giver ligeledes et stærkt udgangspunkt for
vejledernes vilkår og fremadrettet arbejde på skolen.
Hvis vores vejlederuddannelse kunne være noget for dig og din skole, så ring eller skriv for pris
og muligheder. Sammen finder vi de gode løsninger.

Om underviseren
Undervisningen varetages af Rikke Christensen, som er stifter og ejer af Clever Consulting og
medstifter af SHINE akademiet. Rikke er uddannet lærer og har en mastergrad fra Roskilde
Universitet. I mere end 20 år har Rikke arbejdet med høj begavelse og undervisning både som
lærer, leder og skolekonsulent i folkeskolen.
Ud over at undervise på vejlederuddannelserne er Rikke en eftertragtet foredragsholder og er
med i flere store kommunale indsatser omkring højtbegavede børn i skolen.
Det er ligeledes Rikke, der har udviklet kompetenceforløbet og det to-timers undervisningstilbud High Performance, som er implementeret på skoler rundt om i landet.
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